
Κυρίες και κύριοι καλησπέρα.  
 
Είναι χαρά που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα και ευχαριστούμε για την 
παρουσία σας.  
 
Ως ΣΕΤΕ έχουμε κάνει μια ξεκάθαρη επιλογή πολιτικής: 

 Αναγνωρίζουμε ότι ο Τουρισμός είναι μια ανθρωπογενής 
δραστηριότητα με έντονη αλληλεπίδραση με το Περιβάλλον και 
θεωρούμε ότι ο τουρισμός οφείλει να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο 
για να διαφυλάξει τους φυσικούς πόρους και την αυθεντικότητα του 
τόπου, ως τοπίο και κουλτούρα.  

 Τόσο σε επίπεδο Συνδέσμου όσο και μέσω του ΙΝΣΕΤΕ και της 
Marketing Greece έχουμε αναλάβει μια σειρά συγκεκριμένων 
πρωτοβουλιών και δράσεων που αφορούν στην ανάδειξη του 
ανθρώπινου παράγοντα ως βασικού συστατικού του ελληνικού 
τουριστικού προϊόντος, αλλά και σε θέματα που άπτονται του 
Περιβάλλοντος.  

 
Ειδικότερα αναφορικά με το Περιβάλλον, που αποτελεί και το αντικείμενο 
του σημερινού workshop, ενδεικτικά αναφέρω τις ακόλουθες στοχευμένες 
δραστηριότητες: 

- Διαρκείς παρεμβάσεις, επισημάνσεις και προτάσεις του ΣΕΤΕ 
αναφορικά με τα θέματα ορθής λειτουργίας και διαχείρισης 
προορισμών συμπεριλαμβανομένων υποδομών ενέργειας, νερού και 
διαχείρισης αποβλήτων κοκ. 

- Αναδιαμόρφωση του ετήσιου συνεδρίου του ΣΕΤΕ την τελευταία διετία 
για την προώθηση και προβολή καλών πρακτικών Κοπεγχάγη, 
Άμστερνταμ, DMOs κλπ   

- Εξειδικευμένες μελέτες του ΙΝΣΕΤΕ και προτάσεις για: 
o τη χωροταξία και την σημασία της για τον τουρισμό 
o τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων από τις τουριστικές 

επιχειρήσεις καθώς και εργαλεία / εγχειρίδια για την υιοθέτηση 
της ανακύκλωσης από ξενοδοχεία και όχι μόνο  

o την κατανάλωση νερού και ενέργειας από τα ξενοδοχεία 
- Καμπάνιες ευαισθητοποίησης του τουριστικού κόσμου από την 

Marketing Greece για τη διαχείριση των αποβλήτων 
 
Έτσι, και το project Hotels for Climate -στο οποίο είναι αφιερωμένο το 
σημερινό workshop- εντάσσεται σε αυτό το πλέγμα ενεργειών και 
πρωτοβουλιών, αφού αποσκοπεί στην καταγραφή και στην συνέχεια στην 
τεκμηρίωση και διατύπωση προτάσεων για τη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου στον ξενοδοχειακό τομέα σε Ελλάδα και Κύπρο. H 
πρωτοποριακή προσέγγιση του θέματος με την εκπόνηση λεπτομερών 
δεικτών και προτάσεων εφαρμογής θα βασιστεί στην πολύτιμη συνεργασία 
του Ινστιτούτου ΣΕΤΕ με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων 



Κύπρου, που είναι και ο leader του project, καθώς και την μη κερδοσκοπική 
εταιρεία adelphi της Γερμανίας που ειδικεύεται σε έργα ενέργειας και 
περιβάλλοντος. 
 
Στόχος του προγράμματος είναι να προτείνει συγκεκριμένα βήματα για την 
μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και, σε συνεργασία με τα 
τραπεζικά ιδρύματα, να προτείνει χρηματοδοτικά εργαλεία για την 
χρηματοδότηση σχετικών επενδύσεων  στην τεχνολογία και στην κατάρτιση. 
Για τον λόγο αυτό, ανάμεσα στους συμμετέχοντες σήμερα είναι η EBRD και 
η Eurobank (μακροχρόνιος partner του ΣΕΤΕ). 
 
Και, βέβαια, ευχαριστώ ιδιαιτέρως την Γερμανική Κυβέρνηση γιατί η 
συνεργασία αυτή δεν θα ήταν εφικτή χωρίς την πολύτιμη χρηματοδότηση 
μέσω των Γερμανικών Ταμείων για το Κλίμα (European Climate Initiative 
(EUKI)). 
 
Ήδη αρκετές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δουλεύουν προς την κατεύθυνση 
της μείωσης των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και κάποιες από αυτές 
θα μοιραστούν μαζί μας τις καλές πρακτικές τους στην διάρκεια του 
workshop.  
 
Είναι βέβαιο ότι τα αποτελέσματα της μελέτης των τριών φορέων θα 
μπορούν να αξιοποιηθούν ουσιαστικά από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και 
σας καλώ όλους να συμμετάσχετε ενεργά στην συζήτηση, στο εναρκτήριο 
αυτό πρώτο workshop, με το οποίο ξεκινάει η όλη προσπάθεια.  
 
 
Ευχαριστώ και πάλι.  
Καλή συνέχεια σε όλους.  
 
 
 


